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96. SOHBET 

Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek 

Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek 

Merhamet kaynağını Alemlerin Rabbi olan Allah’tan alan aşkın bir duygudur. Yaratılmış 
tüm varlıkta bu yüce duygudan bir hisse mutlaka mevcuttur. Allah (cc) insana hem takvayı hem 
de fücuru ilham etmiştir. İnsan bu iki yönünden hangisini geliştirip ön plana çıkartırsa o yönde 
bir karekter ve kimliğe sahip olur. Şayet takva bir insanda öne çıkan amil ise kişi İYİ insan 
olurken, fücur öne çıkarsa da  kişi kötü  insan olacaktır.  

Merhametin varlık dünyasındaki tezahürlerini canlı varlıklar arasındaki ilişkileri 
gözlemliyerek temaşa edebiliriz. Kuşun yavrularının rızkını kursağında taşıyıp yavrularının 
ağızlarına vermesi, aslan ve kaplan gibi yırtıcı kedilerin yavrularına zarar vermeden ısırarak 
onları taşımaları, anne tavukun civcivlerine olan bağlılığı ve onları korumak için gösterdiği 
cesaret  hayvanlar alemindeki merhametin sadece bir kaç güzel örneğidir. 

İnsanlık icin merhamet hayvanlar aleminde ifade ettiğinden daha çok şey ifade eder. İnsan 
sadece yavrularına karşı merhametli olan bir varlık değildir. İnsanda merhamet hissi kendisine, 
insanlara, hayvanlara ve çevreye karşı  farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir.  

İlahi vahiy bu güzel davranışın belirttiğimiz mecralardaki en güzel örneklerini vahiyle 
bezediği Peygamberlerin hayatlarında bizler için örneklemiştir. Şimdi Efendimizin hayatını göz 
önüne alarak merhamet konusunda onun örnekliğini anlamaya çalışalım. 

Alemlere Rahmet Olma 

Efendimiz (sav) Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.  

 وَمَا أرْسَلْنَاكَ إلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“(Ey Muhammed!) biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” 1 

Alem Allah (CC) dışında tüm varlıkları ihtiva eder. Her varlık kendi başına bir alem, kendi 
içerisinde binlerce alemdir. Efendimiz işte tüm bu alemler için rahmettir. 

1- O, insanlık için rahmettir. O kendisine iman etsin etmesin tüm insanlık için 
rahmettir. Ona inananlar mümin olmuş dünya ve ahirette Allah’ın rızasını 
kazanmışlardır. O’na inanmayanlar ise O’nun ümmeti olmakla, daha önceki 
ümmetlerin aksine inkarlarından ötürü yaşarken Allah’ın azabı ile kahrü perişan 
olmaktan kurtulmuşlardır. 

2- O, mü’minler için rahmetttir. Efendimiz kendisine inanan mümin insanlara karşı 
son derece müşfik ve merhametlidir. 

                                                
1	-	21/Enbiya-107	
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ؤوفٌ رَّحِيمٍ�ٌلَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أنفُسِکُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْکُم بِالْمُؤمِنِينَ رَ  

 

“Andolsun size içinizden öyle bir peygamber geldi ki, gayet izzetli ve şereflidir. 
Sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir üstünüze titrer, müminlere gayet merhametli 
ve şefkatlidir.”2 

Onlar icin dua eder, onlara iltifat eder ve onların başlarına gelebilecek her türlü dert 
ve sıkıntı O’na ağır gelir ve bunlardan  ötürü sıkılır, mahzun olurdu. Ayrıca kendisine 
gönderilen Kur’an’ı muhataplarına yaşayarak aktaran peygamber mü’minler için 
Yunus’un ifadesi ile „dindir, imandır!“ Onun mü’minleri tüm ilahi hakikatleri onun 
vasıtası ile ve onun ağzından duydular. Bunun içindir ki inanaların Allah’ın rızasını 
kazanmasında ve cennet nimetine erişmesinde en büyük vesile O dur! 

3- O, inkarcıları için rahmettir. Nübüvvet hayatı boyunca tüm düşmanlarına ve 
muarızlarına karşı adil olmaya çalışmış, onların hidayeti için dua etmiş, kendisini 
taşlayan Taiflileri Allah’ın izni ile yok etme fırsatı kendisine bahşedildiğinde 
Cebrail’e: 

حْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْىٔا بَلْ أرْجُو أنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَ    

“(Hayır bunu istemem.)Ben Allah’ın, bu müşriklerin soyundan yalnızca Allah’a ibadet 
eden ve O’na hiçbir şeyi eş - ortak koşmayan tevhide gönül vermiş (muvahhid) bir 
nesil getirmesini dilerim.3 “ diye buyurarak Taifliler için af dileyerek dua etmiştir.  

İnsanları cehennem ateşinden ve Allah’ın azabından korumak için o kadar gayret 
göstermiştir ki Rabbi kendisini uyarmış, kendisini bu denli harap etmesini hoş 
görmediğini beyan etmiştir. 

لَى آثَارِهِمْ إن لَّمْ يُؤمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أسَفًافَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَ   

“(Ey Muhammed!) Demek onlar, bu söze (kitaba) inanmazlarsa, onların peşinde 
üzüle üzüle kendini helak edeceksin!”4 

Bedirde esir alınan Mekkelilerin yanında yürürken gülümsemesi üzerine bir mekkeli 
„Gülersin tabii ki ya Muhammed. Savaşı kazandın. Bizi esir aldın. Bir çok ta ganimet 
elde ettin. Gün senin günün“ demesi üzerine Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Ben 
onun için gülmüyorum. Ben sizi gelmiş olduğunuz uçurumun başindan cekip 
kurtarmaya çalıştıkca sizler inatla ateşe doğru gidiyorsunuz. İşte ben buna 
gülüyorum“ buyurmuştur. 

4- O, kadınlar için rahmettir. Vahyin geldiği dönemde Mekke ve arap dünyasında 
kadın ikincil bir varlık konumunda idi. Gelir getirmeyen, savaşlara katılamayan ve 
hatta esir edilirse ya da kaçırılırsa ailenin şerefini iki paralık eden kadın sırf bu 

                                                
2	-	9/Tevbe-128	
3	-	Buhari,	Bed’ül	Halk,	7	
4	-	18/Kehf-6	
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yüzden daha bebekken diri diri toprağa gömülürdü. Kızı Fatıma’yı „babasının anası“ 
diye seven ve onu omuzlarında Mekke sokaklarında gezdiren Allah’ın Resulu kadını 
yücelten dinin elçisi  olarak insanların en hayırlılarının “kadınlarına karşı hayırlı”5 
olanlar olduğuna vurgu yapmakla kalmamış  

امِ الْاُمَّهَاتِ  اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَ  

“cennet anaların ayakları altındadır“6 buyurarak cenneti kazanmayı annenin rızasına 
bağlamıştır. 

5- O, çocuklar için rahmettir. İnsanlık onun getirdiği din ile çocuklarını diri diri 
gömmekten kurtulmuş, rızık endişesi ile bebek ve çocukların öldürülmesi 
engellenmiş ve çocukların onun getirdiği öğreti ile günahkar değil fıtrat üzere ve 
tertemiz doğdukları kabul görmüştür. Çocuklarla oynayan, onları ziyarete giden, 
kuşu ölen Umeyr’e taziye veren ve çocukları öpen bir peygamberdi Efendimiz. 

6- O, yaşlılar için rahmetir. Toplumun ötelenen ve itelenen kesimi olan 

 لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا

 “Yaşlılara hürmet etmeyen bizden değildir“7 diyen Resuli Ekrem onlara yer vermek 
için yerinden kalkan gençleri takdir etmiş, anne babası yanında yaşlanıp bunu 
kendisi için cennete tevil edemeyene „yazıklar olsun“ demiş ve Rabbinin ilahi 
buyruğunu insanlığın kulağına küpe etmiştir. „….. (onlara) öf bile demeyin!“. 

الَّ تَعْبُدُواْ إالَّ إيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إحْسَانًا إمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْکِبَرَ أحَدُهُ مَا أوْ كِالَهُمَاوَقَضَى رَبُّكَ أ  

ل لَّهُمَا قَوْالً كَرِيمًاوَالَ تَنْهَرْهُمَا وَقُفَالَ تَقُل لَّهُمَآ أفٍّ    

“Rabbin kesin olarak şunları emretti: Ancak kendisine ibadet edin, anne ve babaya 
iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, sakın onlara "öf" 
bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle.” 8 

7- O, hayvanlar için rahmettir. 

  وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي االٔرْضِ وَالَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إالَّ أمَمٌ أمْثَالُکُم �ٍ

“Yeryüzünde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin 
gibi birer ümmet olmasınlar.”9  

Yerde ve gökteki tüm yaratılmışların insanlar gibi birer ümmet olduğu bilgisi ile 
donanmış olan Efendimiz bize 

                                                
5	-	Müslim,Rada,62	
6	-	İmam	Kuzâî,Müsned	eş-Şihâb,	c.1,	s.	189	
7	-		Ahmet	b.	Hanbel,	Müsned,	H.	No:	6643	
8	-	17/İsra-23	
9	-	6/Enam-38	
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 الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ، ارْحَمُوا أهْلَ الْأرْضِ يَرْحَمْکُمْ أهْلُ السَّمَاءِ

“Merhametli olanlara Rahman olan Allah merhamet eder. Yerde olanlara da 
merhametli olun ki, gökte olanlar da size merhamet etsin”10 diyerek bizlere tüm 
yaratılmışlara karşı merhameti tavsiye etmiştir. Kurbanlık hayvanın gözü önünde 
bıçağını bileyen sahabisini “onu defalarca mı öldürmek istiyorsun”11 diyerek uyaran 
merhamet peygamberidir O! 

8- O, tabiat için rahmettir. Savaşta bile olsa yeşilin ve ağacın yakılmasını 
yasaklayarak 1400 yıl önce çevrenin kıymetini hem arkadaşlarına hem de ümmetine 
bizzat göstermiştir. Akar sudan abdest alırken dahi israftan kaçınmamızı12 tavsiye 
ederken bize çağları aşan evrensel bir miras bırakıyordu. Su dünyada ki tüm 
varlıkların ortak malı idi ve sonlu bir niğmet idi. İsraf akar sudan abdest alırken de 
israftır ve haramdır! 

Kur’an’ı Kerim‘den bir merhamet ayeti ile dersimizi bitirelim. Asr Suresinde “hakkı 
ve sabrı tavsiye edenler”den bahsedilirken Beled Suresinde13 Rabbimiz “merhameti 
tavsiye edenler”den bahseder bizlere. Merhamet yolunun yolcuları kendilerine yakın 
olan bir yetimi veya yerlerde sürünen bir yoksulu doyurur ya da bir köleyi azad eder, 
hürriyetine kavuşturur. Bunlar sarp yokuşu tırmanmak gibi insana zor gelen işlerdir. 
Yalnız merhameti tavsiye edenlerin başarabileceği bu zorlu sınavların akibeti “kitabı 
sağ taraftan almak” ve “altından ırmaklar akan cennetlere kurulmaktır.” 

أوْ إطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ�َ فَكُّ رَقَبَةٍ مَا الْعَقَبَةُ�َوَمَا أدْرَاكَ  ا مَقْرَبَةٍ�َ �َ يَتِيمًا ذَ  

ا مَتْرَبَةَ�ٍ أوْ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةٍ�ِ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ مِسْکِينًا ذَ  

Dikkat edilirse merhamet ehlinin adı “ashabı meymene”dir. 

أوْلَئِكَ أصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ  �ٍ   

Anadolu da bir söz vardır: “Meymenetsiz” ya da “Suratında meymenet yok” derler. 
Merhametsiz,cani ve şaki insanlar için kullanır bu ifadeyi anadolu irfanı. Demek ki, bu 
irfanın kaynaği vahiymiş. Oradan süzülüp gelmiş ve yerleşmiş, dilimize, zihnimize ve 
gönlümüze. Ne olur yüzününüzdeki meymeneti kaybetmeyin! Sarp yokuşlar 
yıldırmasın sizleri. Unutmayın ki “her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Her zorlukla 
birlikte bir kolaylık vardır.”  

Alınacak Dersler: 

1- Efendimiz “alemlerle rahmet” olarak gönderilmiştir. Ümmeti olarak bize düşen 
de onun bu sünnetine sarılmak ve onu devam ettirmektir. 

                                                
10	-		Ahmet	b.	Hanbel,	Müsned,	H.	No:	6334		
11	-	Hakim,Müstedrek,IV,231,233	
12	-	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	II	
13	-	97Beled-12-18	
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2- O’nun rahmet oluşunun örneklerini “alemlerin sayısınca” çogaltmak 
mümkündür. 

3- Bizden beklenen Efendimizi örnek alarak merhameti bir damla olmaktan 
çıkarıp bir umman haline getirmektir. 

4- Merhamet okunarak öğrenilmez. Yaşanarak yaşatılır. 
5- Merhamet maraz doğurmaz. Aksine bizi peygamberelere benzetir. 

Unutmayalım ki merhamet etmeyene merhamet edilmez! 

Ödev:  

1- Beled Suresi’nin ilgili ayetlerini ezberliyelim. Evimizde bulunan bir tefsirden 
ailemizle birlikte tefsirini okuyalım.   


